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Τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών των ευρωπαϊκών χωρών της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας, που επισκέπτονται την Ελλάδα, υποδέχτηκε
σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός Φώτης Κουβέλης.
Πρόκειται συνολικά για δεκαπέντε αντιπροσωπείες εθνικών και περιφερειακών
κοινοβουλίων. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και η επικεφαλής της ελληνικής
αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας κ. Αφροδίτη Σταμπουλή.

Ο Κουβέλης εξέφρασε τη λύπη του και τη συμπαράστασή του στο Γαλλικό Λαό για τις
καταστροφές που υπέστη η Παναγία των Παρισίων από την πυρκαγιά και προχώρησε σε μια
σφαιρική ενημέρωση, γύρω από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Αναφέρθηκε στη νησιωτικότητα της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι αν πρέπει να
υπάρχει μια χώρα που να θεωρείται πολυνησία αυτή είναι η Ελλάδα και συνέχισε με τις
αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, που είναι η προστασία της
θάλασσας και του περιβάλλοντός της, η επιτήρηση και η ρύθμιση της Ακτοπλοΐας, η
επιτήρηση της ναυτικής εργασίας, και η προστασία των θαλασσίων συνόρων.

Ο Κουβέλης έκανε ειδική αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα, τονίζοντας τη διαφορά που
επιδεικνύει στο συγκεκριμένο ζήτημα η Ελλάδα έναντι άλλων ευρωπαϊκών, σημειώνοντας
τη διάσωση χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, χιλιάδων προσφύγων που βρέθηκαν στα ελληνικά
νερά και εξήρε στο σημείο αυτό τη δραστηριότητα του Λιμενικού Σώματος, το οποίο,
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σημείωσε ότι έχει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του οργανωμένου
εγκλήματος και στην προστασία των θαλασσίων συνόρων.

Ο Κουβέλης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους για την Ναυτική
Εκπαίδευση στην οποία το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερο βάρος. Επίσης αναφέρθηκε στην
ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας, λέγοντας ότι η χώρα εκπροσωπεί το 51% της
ενωσιακής ναυτιλίας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκλεισε την
ενημέρωση σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πλέον το ευρωπαϊκό μοντέλο για την
αξιοποίηση των δέκα περιφερειακών της λιμανιών, που σημαίνει ότι οι επενδύσεις
επιλέγονται μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες, με βάση την εθνική και την ενωσιακή
νομοθεσία. Ο Κουβέλης, δήλωσε ότι με τον τρόπο αυτό, που αφορά στην παραχώρηση
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στα λιμάνια, προχωρεί πλέον η ανάπτυξη των δέκα
περιφερειακών λιμανιών της Ελλάδας.
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